
Protokoll fört vid årsmöte med Jägersro Villaägareförening 
söndag 20 juni 2021, kl. 18.00 i Remontparken. 

§1 Mötets öppnande. 
Ordförande förklarade mötet för öppnat och hälsade alla välkomna.   

§2 Årsmötets behöriga utlysande. 
På ordf. fråga förklarade mötet sig kallat i behörig tid och ordning. 

§3 Fastställande av röstlängd. 
På ordf. fråga beslöt mötet att genomföra eventuell röstning med 
handuppräckning. 

           §4 Godkännande av dagordning. 
 Föreslagen dagordning godkändes. 

§5 Val av funktionärer för årsmötet. 
A   Till ordf. för årsmötet valdes Zoran Cullibrick (sittande) 
B   Till sekr. för årsmötet valdes Stig Porshall (sittande) 
C   Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes  

Benjamin Stamcar, Veterinärgatan 27 
 Thomas Greek, Tränaregatan 20 

§6 Verksamhetsberättelse för 2020 
 Ordf. föredrog verksamhetsberättelsen.  
 Inga frågor ställdes och verksamhetsberättelsen godkändes. 

§7 Ekonomisk berättelse för 2020 
 Inga frågor ställdes och den ekonomiska berättelsen godkändes. 

§8 Revisionsberättelse för 2020 
 Revisionsberättelsen föredrogs av Lars Persson 
 Inga frågor ställdes och revisionsberättelsen godkändes enhälligt. 

§9 Styrelsens ansvarsfrihet för 2020 
 På ordf. fråga så beviljade årsmötet enhälligt styrelsen ansvarsfrihet. 



§10 Inkomna motioner 
Inga inkomna motioner 

  
§11 Antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa. 
 Oförändrat. 

§12 Val av styrelse. 
 Ordinarie ledamot  Zoran Cullibrick:        Omval 2 år                
 Ordinarie ledamot Lars Persson:       Avgår 
 Ordinarie ledamot Stig Porshall:       1 år kvar 
 Ordinarie ledamot Bobby Sheik:       Omval 2 år 
 Ordinarie ledamot Thorbjörn Fransson:        Nyval 1 år. 
 Suppleant för ett år:        Vakant 
  Revisor Monica Sandblom:       Extern revisor                  
     Revisorsuppleant:        Vakant 
 Valberedningen Kirsten Porshall:       Avgår 
 Valberedningen Anna Maskovic:                  Avgår 

         §13 Beslut om årsavgift för 2022. 
 Mötet beslöt om oförändrad årsavgift på 120:-. 

         §14 Beslut om styrelsearvode för 2022. 
 Mötet beslöt om oförändrat arvode. 

        § 15       Styrelsen informerar 
Reviderat förslag från stadsbyggnadskontoret ang. förtätning av Almgården. 
Förslag på att 650 nya lägenheter skall byggas. Styrelsen har ställt frågor om hur 
parkeringsproblem skall lösas.  

Styrelsen informerade om att Malmöinitiativet. Underskrifter önskas ang förslag 
om att ha farthinder för att få ner hastigheten. Information finns på JVF 
hemsida. 
  
Förslag om hur bebyggelse från tre olika arkitektbyrå har lagts ut på Projekt 
Jägersros hemsida. JVF lägger länk till detta på vår hemsida. 

  

         §16       Övriga frågor. 

Frågan gällande om något ska hända med tomten där gamla Jägersroskolan låg 



dök upp på nytt. Frågan har lyfts tidigare men inga beslut är tagna från Malmö 
Stads sida. Ett flertal medlemmar ställde frågor om Almgården. Styrelsen 
hänvisar till information som JVF länkat. 

   
Frågor om det går att införa boendeparkering ställdes från medlem. Frågan är 
ställd till Malmö Stad. 

       §17  Årsmötet avslutas. 
Ordf. tackade årsmötesdeltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet för 
avslutat.  

Stig Porshall   Zoran Cullibrick 
                             Sekr.            Ordf.  

  

 Benjamin Stamcar   Thomas Greek 
     Justerare        Justerare 


